
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE MATÉRIA ENVIADO PELA CODEMIG 
AO JORNAL GAZETA DE VARGINHA – 03/05/17 

 
 
De: Marcello Pereira Machado  

Enviada em: quarta-feira, 3 de maio de 2017 12:07 
Para: 'Jornal Gazeta de Varginha Jornal' 

Cc: Comunicacao 
Assunto: Codemig - retificação de matéria 

 
À Gazeta de Varginha 
A/C Sr. Sérgio Monteiro 
 
Prezado Sérgio, boa tarde. 
 
Conforme conversamos, identificamos que a matéria “Parque das águas de Caxambu deve 
voltar para a Codemig e poderá ser privatizado”, publicada pelo portal Gazeta de Varginha 
(http://gazetadevarginha.com.br/parque-das-aguas-de-caxambu-deve-voltar-para-a-codemig-
e-podera-ser-privatizado/) em 03/05/17, faz equivocada menção ao ofício CE. PRES. nº 
77/2017, assinado pelo Presidente da Codemig, Marco Antônio Castello Branco. Em momento 
algum, o referido ofício traz as informações postas entre aspas na matéria. 
 
Por esse motivo, e considerando que a Codemig não foi previamente acionada pelo veículo 
para se posicionar sobre o assunto, solicita-se que a publicação seja corrigida, retirando-se a 
menção inverídica ao mencionado ofício e seu conteúdo. Segue abaixo posicionamento da 
Codemig sobre o assunto, para inclusão na matéria. 
 
O atual contrato de Cessão de Direito de Uso de Imóvel, firmado entre Codemig e o Município 
de Caxambu, tem como objeto a cessão de direito de uso, pela Cedente (Codemig), a título 
gratuito, do imóvel denominado Parque das Águas de Caxambu, até 30/6/17. Esse parque de 
águas minerais terapêuticas tem área de 197.579 metros quadrados, pertence à Codemig e 
está sob gestão da Prefeitura de Caxambu, mediante o referido contrato. O envase de água 
não faz parte desse documento. 
 
A Codemig preza pela transparência e pela eficiência de suas ações em prol do 
desenvolvimento econômico de Minas Gerais e do bem estar dos mineiros. A Empresa também 
promove e participa de iniciativas como audiências públicas e reuniões com órgãos 
competentes, valorizando as múltiplas e legítimas expressões de cidadania, sempre bem-vindas 
e respeitosamente consideradas. No caso de Caxambu, pontuamos que a Prefeitura foi 
recebida em 05/04, havendo outra data pré-agendada para 10/05/17. 
 
Por fim, informamos os contatos da Assessoria de Comunicação da Codemig, que está à 
disposição para receber demandas da imprensa: comunicacao@codemig.com.br / telefones 
(31) 3207-8964, 3207-8965, 3207-8883, 3207-8984. 
 
Atenciosamente, 
Assessoria de Comunicação da Codemig. 
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PUBLICAÇÃO DO POSICIONAMENTO DA CODEMIG (EDIÇÃO DE 05/05/17 DO JORNAL 
GAZETA DE VARGINHA, DISPONÍVEL NO SITE ‘GAZETADEVARGINHA.COM.BR’): 
 
 

 


